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Dauwbestrijding: Noodzaak of spelers plezieren

De sweepstok is vermoeiend voor knieën, onderrug en schouders en tijdrovend in uitvoer.

Bij sterk geonduleerde greens geeft een
verzwaarde slang een verbeterd resultaat. De slang zal dan beter in de laagtes
dauw verwijderen. De drukkoppeling van
de beregening sluit zonder druk niet
goed af. Een einddop met ventiel geeft
een betere ontluchting bij het vullen van
de slang.

Als het goed is ligt het werk om de greens in optimale conditie de winter in te laten gaan al achter
de rug. Het werk wat er nu is, is om dauw van de greens te krijgen. Dit kan veel energie kosten.
Een handige en snelle manier is de sweepslang.
Tekst en foto’s: Marco Blom

H

et seizoen loopt weer op zijn einde en de groei zit er niet meer in,
het moment om rustig aan te
doen lijkt aangebroken. Niets is minder
waar, door een lange en bovengemiddeld
warme herfst liggen de schimmels op de
loer. De maatregelen om de greens in
optimale conditie de winter in te laten
gaan zijn al achter de rug; bijvoorbeeld
beluchten, viltbestrijding en een najaarsbemesting.
Rest ons de maatregelen die nu nog moeten worden uitgevoerd. Deze zijn erop
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gericht om de schade te minimaliseren.
Preventief spuiten met ijzer-anti-dauwmiddelen en bewust omgaan met het
toegelaten Heritage, kalibemesting en
vooral veel sweepen. Om dauw van de
greens te krijgen zijn er diverse mogelijkheden, alle met hun voor- en nadelen.

Sweepstok
Een arbeidsintensieve manier om dauw,
steentjes en wormenhoopjes van de
green te slaan is met een lange stok. Dit is
erg vermoeiend en geeft een zware belas-

ting op de knieën, rug en schouders.
Bovendien is het tijdrovend in uitvoer.

De bezem moet met een voertuig over de green rijden waardoor
verdichtingsproblemen kunnen ontstaan.

Dauwbezem
Door middel van een getrokken bezem
achter een licht transportvoertuig, variërend van 1,5 tot 2 meter breed zijn dauwdruppeltjes tot grote druppels te vegen.
Nadeel hierbij is dat het voertuig op de
green komt en de bezem volgt glooiing
soms niet. Met een soort ‘tochtstrip’ aan
een steel van 2,5 meter breed zijn ook
dauwdruppels tot grote druppels te
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vegen. Deze is geduwd of getrokken over
de green te lopen. Nadeel is dat bij sterke
glooiing soms een extra rondgang moet
worden gemaakt.

Sweepslang
Een handige manier om dauw te bestrijGroen&Golf december 2005

Een voertuig rijdt buiten de green of apron en maakt in dezelfde
rondgang green, foregreen en een stuk fairway dauwvrij met een
sweepslang. Zo ontstaat een buffer met minder actieve schimmels.
Tijdwinst en een groter dauwvrij speloppervlak maken dit instrument succesvol.

den is met een beregeningsslang. De
slang kun je over de green trekken met
een voertuig en veegt de dauw er vanaf
en vlakt wormenhoopjes uit elkaar.
Dit is de snelste manier en geeft geen
verdichting op de green zelf. Je hoeft
er namelijk niet met het voertuig op.

Bij glooiende greens kun je de slang met
water vullen om een beter resultaat te
krijgen. Gebruik van een eindstop met
ontluchter om regelmatig bij te vullen,
is wel aan te raden.
Marco Blom, hoofdgreenkeeper Golfresidentie Dronten
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